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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 

2 
 

 
2 

 2 (70)كتاب الصيام -املوطأ

 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده 
 ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

ميد بن قيس المكي القاري األعرج أنه وحدثني عن مالك عن ح   :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
فسأله عن  وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان   ،اإلمام مجاهد بن جبر ،كنت مع مجاهد :أخبره قال

وليس  ؟أمتتابعات أم يقطعها :يعني في كفارة اليمين ؟أمتتابعات أم يقطعها :صيام أيام الكفارة
 ژكما أنه ليس السؤال عما نص عليها بأنها متفرقات  ،السؤال عما ن ص عليه بأنها متتابعات

بدليل الجواب قال  ،كفارة اليمين ،فالسؤال عن الكفارة  ٦٩١البقرة:  ژ ختمت               حت جت يب ىب مب خب حب
 :فقلت له ،أجاب حميد بن قيس المكي بين يدي اإلمام مجاهد بن جبر ،نعم :فقلت له :حميد
وفي هذا أنه ال مانع أن يتكلم المتعلم  ،ألنه جائز فلم يشترط فيه التتابع ؛يقطعها إن شاء ،نعم

الناس يتفاوتون أو رأى أنه إذا  ،بحضرة المعلم إذا كان يعرف من عادته وطبعه أنه ال يتأثر بذلك
وقد يتكلمون على  ،يلقون الكلمات والمواعظ وبعض الدروس ،أخطأ يسدده كثير من طالب العلم

فإذا كان بهذا  ،لتسديد والتصويببعض اآليات وبعض األحاديث بين يدي بعض الشيوخ ل
قال  ،نعم يقطعها إن شاء :صوبه هو يقول ،ال، ال يقطعها :قال مجاهد ،االعتبار فال بأس به

 واالحتجاج (وصيام ثالثة أيام متتابعات) :بي بن كعبقراءة أ  ال يقطعها فإنها في  :مجاهد
هذه مسألة خالفية بين أهل  ،بالقراءة الخارجة عن مصحف عثمان التي لم تثبت بطريق التواتر

نما تجر  ،فمنهم من يرى االحتجاج بها على أنها ليست بقرآن ؛العلم الحديث  ،مجرى الخبر ي وا 
فحكمها حكم الحديث  ،-عليه الصالة والسالم-بي إلى النبي ثبتت بإسناد صحيح عن أ   ،النبوي 

ويرى  ،التواتر كذا قالواألن من شرط القرآن  ؛لكن ال تقرأ على أنها قرآن ،النبوي يحتج بها
إذا كانت خارجة عن مصحف عثمان ال يحتج بها وال  ،بعضهم أنه ال يستدل بها وال يحتج بها

وليست  افإذا لم تكن قرآن   ،ولم يأت سياقها على أنها حديث ا،ألنها لم تثبت قرآن   ؛يستدل بها
 ليست بحجة... ..بحديث ال يحتج

 تعليقك على كالم أهل العلم في هذا؟ ماعمر؟  اتقول يا أب ماذا
 طالب: ...................

 ال نريد رأيك. ،وعجبنا له يسأله ويصدقه ..،صح ما هو
  طالب: ..................

 ال ما يحتج؟ا  يحتج بها و 
  طالب: ..................

بإسناد  -والسالمعليه الصالة -بي عن النبي ال يحتج بها وال على أساس أنها ثبتت عن أ  
باإلسناد  ،لكن ثبتت باألسانيد ،إذا لم تكن متواترة فهي شاذة ؟إنها شاذة :لكن متى يقال ،صحيح
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكن لماذا ال  ا،فهي شاذة باعتبارها قرآن   -عليه الصالة والسالم-الصحيح إلى أبي عن النبي 
وهذا  ؟-صالة والسالمعليه ال-إنها حديث عن النبي حكمها حكم الحديث مادام ثبتت عنه  :يقال

ولم  امادام ما أثبتناها قرآن   :ومن يرى أنه ال يحتج بها مطلق ا يقول ،محل الخالف بين أهل العلم
حديث إذا ال هذا وال هذا فال  -عليه الصالة والسالم-تورد على أساس أنها مضافة إلى النبي 

 اعتبار بها.
  طالب: ..................

 ؛ليست متواترة ،ألن من شرط القرآن التواتر ا؛ما ثبتت قرآن   أصال  هي  ،ما هي مسألة نسخت
 لو كانت متواترة لثبتت في مصحف عثمان. هاألن

  طالب: ..................

 فيه؟ ماذا
  طالب: ..................

الشيخ والشيخة وما جاء في معناها  ،لكنه منسوخ التالوة اقرر أهل العلم على أنه مازال قرآن  
 الرضاع.

  طالب: ..................

 الرجم الرضاع كلها أساس أنه قرآن منسوخ التالوة والحكم باٍق.
  طالب: ..................

 كيف؟
  طالب: ..................

الصحابي  ؟-معليه الصالة والسال-ال من النبي ا  من الصحابي و  اتقبل تفسير   ،اال تقبل قرآن  
 .-عليه الصالة والسالم-يرويها عن النبي 

  طالب: ..................

 .-عليه الصالة والسالم-يعني سنة تفسيرية من تفسير النبي 
  طالب: ..................

 الخالف فيها قوي ألهل العلم والحجج متكافئة.
  طالب: ..................

 .-الصالة و السالمعليه -ال، هو يرويها عن النبي 
  طالب: ..................

 واالحتياط التتابع.  ،الخالف موجود بين األئمة في هذا
 ،وكذا استحبه الجمهور ،اوأحب إلي أن يكون ما سمى هللا في القرآن يصام متتابع   :قال مالك

وال يجب إال في كفارات القتل والظهار والجماع في نهار رمضان  ،يعني على سبيل االحتياط
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 4 (70)كتاب الصيام -املوطأ

وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع  .التي جاء التنصيص على أنها متتابعات
فعة من دم عبيط خالص في غير أوان حيضها ،يعني مرة ،َدفعة في غير أوان حيضها  ،أو د 

َدفعة في أول  هلكنه في غير أوان الحيض تدفع ،يضيعني اللون والمواصفات مواصفات دم الح
ال ما تفطر؟ في غير أوان الحيض يعني يمكن أن نقول على ا  تفطر و  ،وتنقطع الصباح مثال  

ال يعتد  :وكل على مذهبه من يقدم العادة كالحنابلة يقول ،الخالف في اعتبار العادة أو التمييز
في غير أوان  :يقول هنا اإلمام مالك ا،يعتبر حيض   :ومن يقدم التمييز كالشافعية يقولون  ،بهذا

اح يقيدون هذا بما إذ كان بعد انقطاع الحيض األول بمدة هي مدة الطهر بين لكن الشر   ،حيضها
ال لو جاء في أثناء المدة  ،الحيضتين ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى  ،ما اعتد بها -مدة الطهر-وا 

فعة أخرى  اثم تصبح يوم   ،امثل ذلك فال ترى شيئ   ثم  ،أقل منها ،وهي دون األولى ،آخر فتدفع د 
في يوم خمسة  ،يعني انقطع حيضها في اليوم العاشر ،ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام

األصل أال يأتيها الحيض إال في الشهر الذي يليه في يوم خمسة  ..،في يوم خمسة ،وعشرين
رأت في الصباح دفعة هذا  ،من انقطاع الحيضة األولى اوعشرين بعد مضي خمسة عشر يوم  

ا آخر فتدفع دفعة أخرى ثم تصبح يوم   :يقول ؟ماذا تصنع ،ثم من الغد رأت دفعة ،في رمضان
انقطع رأت في يوم خمس  ،ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام ،أقل منها ،وهي دون األولى

ثم ينقطع ذلك قبل حيضتها  ،التي هي عادتهاثم انقطع إلى يوم ثالثة  ،وعشرين وست وعشرين
ذلك الدم من الحيضة  :اقال مالك مجيب   ؟كيف تصنع في صيامها وصالتها :فسئل مالك ،بأيام

فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم وال تقضي  ،افإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت وجوب  
ألن مواصفات هذا الدم  ؟لماذا ،دةهذا في غير وقت العا ،اإلمام مالك يرى أنه حيض .الصالة

فعمل اإلمام مالك  ،نها مميزة تميز دم حيضها من غيرهأيعني  ،هي مواصفات دم الحيض
  .بالتمييز هنا وهو المرجح عند الشافعية

أسلم في آخر يوم من  ؟هل عليه قضاء رمضان كله ،وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان
ليس  :فقال ؟أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه ؟رمضان هل عليه قضاء رمضان كله

فليس عليه   ٨٣األنفال:  ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ژعليه قضاء ما مضى 
ن وجب عليه حال كفره ؛قضاء ما مضى حال كفره ألنه مخاطب بفروع  ؛ألن اإلسالم يسقطه وا 

لكن الوجوب عند أهل العلم ليس معناه أنه ي لَزم به حال كفره وال  ،الشريعة وهذا منها يجب عليه
نما يزاد في عقوبته على ترك الفروع إضافة إلى عذابه لترك األصل ،بقضائه إذا أسلم هذا هو  ،وا 

نما يستأنف الصيام فيما يستقبل ؟محل الخالف بين الحنفية والجمهور وأحب إلي أن يقضي  ،وا 
 ،فيمن قدم من سفر أثناء النهار ،تقدمت المسألة فيمن طهرت أثناء النهارو  ،اليوم الذي أسلم فيه

  .هذا كله تقدم ،فيمن أفاق في أثناء النهار ،فيمن بلغ أثناء النهار
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

في أنه يجب قضاء  -ا للحسن وعكرمةخالف  -وال يجب  ،أحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه
يسلم أو الصبي يحتلم صوم ما مضى فقد كلف من أوجب على الكافر  :قال أبو عمر ،الماضي

وتقدم قبل أيام أن من أفطر لسبب مبيح  ،ألن الصيام إنما يجب على المؤمن البالغ ؛غير مكلف
ن زالت العلة إلى آخر المسألة التي ذكرنا فيها  ،يبيح له الفطر فإنه يستديم الفطر بقية يومه وا 

 م.ولسنا بحاجة إلى إعادتها، نع ،االخالف سابق  
 أحسن هللا إليك.

 لحظة. ،لحظة
  طالب: ..................

 ؟ما هو
  طالب: ..................

 باألحكام الوضعية؟
  طالب: ..................

 اليهوديين. -عليه الصالة والسالم-يقام عليه، وقد رجم النبي 
 أحسن هللا إليك.

  طالب: ..................

ألن بعد غد احتمال  ؛ا نكمل إن شاء هللاي نقف على االعتكاف وغد  غنب كالم طويل وبإذن هللاال
 ، نعم.قليال في نخفغولذلك نب ؛يكون من رمضان
 أحسن هللا إليك. 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم
 ،اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاءاللهم  ،والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.
باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن  :قال المؤلف رحمه هللا تعالى

أصبحتا صائمتين  -صلى هللا عليه وسلم-عائشة وحفصة رضي هللا عنهما زوجي النبي 
صلى هللا عليه -فدخل عليهما رسول هللا  ،فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه ،متطوعتين

يا رسول هللا إني  :وكانت بنت أبيها ،فقالت حفصة وبدرتني بالكالم :قالت عائشة -وسلم
-فقال رسول هللا  ،فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه ،أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين

 :يقول -رحمه هللا-سمعت مالك ا  :قال يحيى «ا آخرضيا مكانه يوم  اق»: -صلى هللا عليه وسلم
ا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه ا أو ناسي  من أكل أو شرب ساهي  

 ،وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء ،وهو متطوع وال يفطر ،أو شرب
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وال أرى عليه قضاء صالة نافلة إذا هو قطعها  ،للفطر إذا كان إنما أفطر من عذر غيِر متعمد
  .من حدث ال يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء

الصالة والصيام والحج -وال ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من األعمال الصالحة  :قال مالك
ته إذا ن  فيقطعه حتى يتمه على س   -وما أشبه هذا من األعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس

ذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه ،كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين ذا أهل   ،وا  لم يرجع  وا 
ذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعا ،حتى يتم حجه ا من وال ينبغي أن يترك شيئ   ،وا 

هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إال من أمر يعرض له مما يعرض للناس من األسقام التي 
 ڄ ژ :يقول في كتابه -تبارك وتعالى-وذلك أن هللا  ،واألمور التي يعذرون بها ،ذرون بهايع

فعليه إتمام   ٦٣١البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
بالحج  ل  أه   فلو أن رجال    ٦٩١البقرة:  ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژوقال هللا تعالى:  ،الصيام كما قال هللا

من  لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حالال   ،الفريضةا وقد قضى تطوع  
وهذا أحسن ما  ،وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة ،الطريق
 سمعت.

يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب قضاء التطوع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن 
وابن شهاب لم يدرك القصة التي حصلت  -عليه الصالة والسالم- عائشة وحفصة زوجي النبي

وقد وصله ابن عبد البر عن ابن شهاب عن عروة  ،فهو مرسل -عليه الصالة والسالم-في زمنه 
 -صلى هللا عليه وسلم-عن عروة عن عائشة أن عائشة وحفصة زوجي النبي  ،عن عائشة

فأهدي لهما طعام أي شاة كما في  ،تطوع أصبحتا صائمتين صوم ،أصبحتا صائمتين متطوعتين
صلى -فدخل عليهما رسول هللا  ،على هذا الطعام ،فأفطرتا عليه ،رواية اإلمام أحمد عن عائشة

وكانت بنت أبيها يعني  ،وبدرتني سبقتني بالكالم ،فقالت حفصة :قالت عائشة -هللا عليه وسلم
 -رضي هللا تعالى عنه-عمر  ،ل هذاومادامت بنت أبيها فهي مشبهة له في المسارعة إلى مث

ا بنت أبيها بينما عائشة أيض   ،وكانت بنته حفصة تشبهه ،كثير المسارعة في مثل هذه األمور
ذا كان عمر كثير المسارعة في  ،وهي تشبهه ،أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق وا 

وقد حصل منه المسابقة  ،فإن أبا بكر من أهل المسارعة إلى الخيرات والمسابقة ،مثل هذه األمور
ثم جاء أبو بكر  ،فجاء عمر بنصف ماله ،إلى الخير مع عمر نفسه في الصدقة والمنافسة

 ..،لكن الذي يقرأ عن الرجلين يعرف أن أبا بكر ،فهم من أهل المسارعة والمسابقة ،بجميع ماله
ال فهو أفضل من عمر قوال   ،لكنه صاحب تريث وتروي  ،ر المسارعة سارعنعم إذا اقتضى األم  وا 

إن عائشة لم تكن  :أو نقول ،ن حفصة تسارع كأبيها إذ ا عائشة أبوها أبو بكرإ :ال يقال ،اواحد  
فال بد من  ،وأبو بكر أفضل من عمر ،عائشة أفضل من حفصة ،كأبيها في هذه الخصلة
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ا يمدح أيض   ،كان عمر مما يمدح به المسارعة والمسابقة والمنافسةإذا  :نقول ،التوجيه المناسب
وقد ظهر منه من القوة  ،أبو بكر بالتأني والتريث إال إذا اقتضى األمر المسارعة إلى ما يقصد

وفي حربه مع المرتدين وغير  ،في الرأي والشجاعة ما لم يظهر من غيره في يوم الوفاة النبوية
  .انت عن إمامتهذلك من المواقف التي أب

فقال  ،ا فأفطرنا عليهفأهدي إلينا طعام   ،يا رسول هللا إني أصبحت وعائشة صائمتين متطوعتين
واألصل في األمر  ،اقضيا أمر «اقضيا مكانه يوما آخر» :-صلى عليه وسلم-رسول هللا 

وهذا يشمل   ٦٣١البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ژ :لعموم قوله ؛وبه قال مالك وأبو حنيفة ،الوجوب
ال قضاء على من أفطر في صوم التطوع لما رواه  :وقال أحمد والشافعي ،الفرض والنفل عنده

أو المتطوع أمير نفسه إن  ،الصائم المتطوع أمير نفسه ،«المتطوع أمير نفسه» :الترمذي والحاكم
ن شاء أفطر على الصوم   ٦٣١البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ژ ويحمل قوله جل وعال ،شاء صام وا 

  .ويكون األمر فيه لالستحباب «ااقضيا مكانه يوم  » .الواجب
ا في صيام التطوع فليس عليه ا أو ناسي  من أكل أو شرب ساهي   :ا يقولسمعت مالك   :قال يحيى

بخالف من  ،ا في صيام الفرض عليه القضاء وال كفارة عليها أو ناسي  لكن من أكل ساهي   ،قضاء
والجمهور على أنه إن أكل أو شرب أو  ،فعليه القضاء والكفارة على ما تقدما أكل أو شرب متعمد  

 ،ويستوي في هذا الفرض والنفل «فإنما أطعمه هللا وسقاه» ،أفطر ناسي ا أو ساهي ا ال شيء عليه
ا من أكل أو شرب ناسي  » :لحديث حمال   ؛وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع وال يفطره

اإلمام مالك يحمله على التطوع وليس على من أصابه أمر يقطع  ،على التطوع «فليتم صومه
يعني إذا  ،وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه من تطوع قضاء ،صيامه وهو متطوع قضاء

إذا كان إنما أفطره من عذر  ،إذا اضطر إلى الصيام ليس عليه قضاء ،احتاج إلى الصيام
 للفطر بخالف المتعمد فإن عليه القضاء ولو كان نفال   كمرض أو حيض أو شبههما غير متعمد

وال أرى عليه  ،وال أرى عليه قضاء صالة نافلة ،«اقضيا مكانه يوما آخر» :على األثر السابق
يعني منعه مما يحتاج فيه إلى  ،قضاء صالة نافلة إذا هو قطعها من حدث ال يستطيع حبسه

فليس عليه قضاء كمن أفطر وهو  ،حبس هذاال يستطيع  ،الوضوء من بول أو غائط أو ريح
  .إنما القضاء على من قطع العبادة من غير عذر ،صائم لعذر ال قضاء عليه

الصالة والصيام -وال ينبغي ال يجوز أن يدخل الرجل في شيء من األعمال الصالحة  :قال مالك
 -التي يتطوع بها الناسوالحج وما أشبه هذا من األعمال الصالحة كالعمرة والطواف واالعتكاف 

 ژ ڈ ڈ ڎ ژيعني ال يجوز له أن يقطع لقوله جل وعال  ،فيقطعه حتى يتمه على سنته

 ال ما يقطعها؟ا  ولذا من شرع في صالة نافلة ثم أقيمت الصالة يقطعها و  ؛ ٨٨محمد: 
  طالب: ..................
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ن   ٨٨محمد:  ژ ڈ ڈ ڎ ژيعني إذا كان أتم ركعة كاملة وهي التي تسمى صالة ال يقطعها  وا 
إذا أقيمت الصالة فال صالة » :ويشمل حديث ،كان لم يتم ركعة فما أقل من ركعة ليس بصالة

حتى يتمه على  ،فيقطعه منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية في جواب النهي «إال المكتوبة
 ،ألن ذلك أقل الصالة ؛إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين ،على طريقته المشروعة ،سنته

فال يجلس حتى يصلي » :ولذا ال تتأدى تحية المسجد بركعة ؛أقل الصالة يعني في غير الوتر
ذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه ،يعني أقل شيء ركعتين «ركعتين    ڇ ژ :لقوله جل وعال ؛وا 

ذا أهل    ٦٣١البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ  ڭ ۓ ژ : لقوله تعالى ؛بالحج لم يرجع حتى يتم حجه وا 

ذا دخل يعني شرع في الطواف لم يقطعه حتى يتم  ،ومثل الحج العمرة  ٦٩١البقرة:  ژ ڭڭ ڭ وا 
 ،األسبوع ما يشتمل على سبعة أجزاء ،بوع أو أسبوعس   :إن شئت فقلت ،سبوعه مع ركعتيه

وال ينبغي أن  ،واألسبوع في الطواف يشتمل على سبعة أشواط ،كاألسبوع يشتمل على سبعة أيام
والقضاء  ،أي يتمه ويؤديه حتى يقضيه يتمه ويؤديه ،ا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيهيترك شيئ  

يعني إذا قضيت   ٦١فصلت:  ژ ٻ ٻ ٱ ژ :يأتي بمعنى األداء ،يأتي بمعنى اإلتمام
إال من أمر  ،إنما هو في وقتها ،ال ،ليس معنى هذا أنه يقضيها بعد خروج وقتها  ،الصالة

واألمور التي يعذرون  ،يعرض له مما يعرض للناس من األسقام من األمراض التي يعذرون بها
 ڄ ژ :يقول في كتابه -تبارك وتعالى-وذلك أن هللا  ،بها من غير األسقام كالحيض وشبهه

البقرة:  ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژيعني في جميع الليل إلى الغاية المحددة   ٦٣١البقرة:  ژ ڄ

 ڍ ڇ   ڇ ڇڇ چ ژالذي هو سواد الليل   ٦٣١البقرة:  ژ   چ چ چ ژيعني بياض النهار   ٦٣١

كما قال هللا  فعليه إتمام الصيام حينئذٍ  ،وهو غروب الشمس ،إلى آخر وقته  ٦٣١البقرة:  ژ ڌڌ ڍ
كما أن  ،ده يشمل الفرض والنفل بعمومهوهذا عن ، ٦٣١البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ژ :جل وعال

- أهل   فلو أن رجال   ،يشمل الفرض والنفل عند الجمهور  ٦٩١البقرة:  ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژ :قوله
لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه  ،ا وقد قضى الفريضة قبل ذلكبالحج تطوع   -أي أحرم

 ويرجع حالال   ،ويقاس عليها بقية العبادات من األعمال الصالحة ،ا في الحج والعمرة والصيامنص  
وكل أحد دخل في نافلة ال تتبعض فعليه إتمامها إذا دخل  .يعني الذي جاء منه ،من الطريق

ألن العبادة  ؛إذا دخل فيها كما يتم الفريضة ،كل من دخل في نافلة ال تتبعض عليه إتمامها ،فيها
وهذا  ،بالشروع تلزم على رأيه وعند الجمهور ال يلزم إال الحج والعمرة من النوافل كما يتم الفريضة

شرع في قراءة  ،شرع في القراءة ،فأما العبادات التي تتبعض كالقراءة مثال   .حسن ما سمعتأ
ال ما يجوز؟ ا  ثم طرأ له ما يجعله يقتصر على بعضها يجوز و  ،سورة البقرة وفي نيته إتمامها

ن شاء ترك، نعم. ،ألنها تتبعض إذا قرأ منها ما شاء له الخيار ؛يجوز  إن شاء أتم وا 
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  .............طالب: .....

 والكالم هنا في النفل، نعم. ،ألنه واجب ؛ال يجوز له أن يفطر بحال
 باب فدية من أفطر في رمضان من علة

كبر حتى كان ال يقدر  -رضي هللا عنه-حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك 
وأحب إلي أن يفعله إذا  ،وال أرى ذلك واجب ا :-رحمه هللا-قال مالك  ،فكان يفتدي ،على الصيام

ا بمد النبي فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم م   ،ا عليهكان قوي    .-صلى هللا عليه وسلم-د 
سئل عن المرأة الحامل  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عمر 

ا من م مسكين  تفطر وتطعم مكان كل يو  :قال ،إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام ا مد 
وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال  :قال مالك .-صلى هللا عليه وسلم-حنطة بمد النبي 

ا من األمراض مع الخوف على ويرون ذلك مرض    ٦٣١البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ ژ :هللا عز وجل
  .ولدها

من كان عليه قضاء  :وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول
فإنه يطعم مكان كل يوم  ،حتى جاء رمضان آخر ،رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه

  .وعليه مع ذلك القضاء ،ا مدا من حنطةمسكين  
 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك.

 : باب فدية من أفطر في رمضان من علة-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  ،نعم
حتى كان ال يقدر  ،ر بكسر الباء أسنول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كب  يق

أو  ا،مد   ايطعم عن كل يوم مسكين   ،فكان يفتدي ،في آخر عمره ال يستطيع الصيام ،على الصيام
وأحب إلي أن يفعله  ،اواجب   -يعني اإلطعام-وال أرى ذلك  :قال مالك ،نصف صاع على الخالف

يعني العاجز عن الحج يسقط عنه من عجز  ،ا عليها أي قادر  طريق االستحباب إذا كان قوي   على
مفهومه أن  «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» :عن شيء مما أوجب هللا عليه يسقط عنه

رضي هللا تعالى عنه -أنس بن مالك  .فالعاجز عن الصيام يفطر ،الذي ال نستطيعه ال نأتي به
  ٦٣١البقرة:  ژ ڍ    ڍ ڇ ژ : وتقدم لنا قول ابن عباس في قوله جل وعال ،يفطر -وأرضاه

وعرفنا لماذا قال ابن  ،الشيخ الكبير الذي ال يستطيع الصيام عليه فدية ،أنها في الشيخ الكبير
عل الصيام في اإلطعام في  ،مع أن الذي يطيقه هو الذي يستطيعه ؟عليه فدية :عباس لكن لما ج 

فإما أن يصوم الشخص أو  ،وقد ارتفع التخيير استمرت المقابلة ،مقابل الصيام وقت التخيير
 ،الذي ال يستطيع عليه اإلطعام ،الجمهور مشوا على هذا أن عليه اإلطعام ،طعم وال ثالث لهماي  

وأحب أن يفعله إذا كان  ،يعني اإلطعام ،اوال أرى ذلك واجب   :مالك يقول .وهذا قول ابن عباس
 فمن فدى يعني تحصيال   ،فإن عجز فال شيء عليه ،ا عليهقادر   ،ا يعني قادر على اإلطعامقوي  



 

 

01 
 

 
07 

 07 (70)كتاب الصيام -املوطأ

وهذا رأي  ،-صلى هللا عليه وسلم-ا بمد النبي ألجر المستحب فإنما يطعم مكان كل يوم مد  
لم يوجبه على  -جل وعال-ألن هللا  ؛اإلمام مالك أن الفدية ال تجب على من ال يطيق الصيام

يعني التخيير بين الصيام  ،كتاب وال سنة صحيحةبوالفدية لم تجب  ،من لم يطقه ومن ال يطيقه
فكيف نعمل بنص  ،في حق المطيق بين الصيام واإلطعام منسوخ التخيير ،سخواإلطعام ن  

 ،والنسخ رفع كلي للحكم ؟ال ما هو بظاهر؟ مادام نسخ كيف نعمل بنص منسوخا  ظاهر و  ؟منسوخ
ا جزئي   نه خاص إ :وال يمكن أن يقال ،مثال   اا ما صار نسخا صار تخصيص  لكن لو كان رفع 

لكن فقه ابن عباس وهو من دقيق  ،الذي يطيقه والنص في ،بالذي ال يطيقه وهو الشيخ العاجز
فإما  ،ال تسقط بحال كالصالة ،فقهه أنه مادام العقل مناط التكليف ثابت فهو مكلف بهذه العبادة

والفرائض  ،أن يوجد هذه العبادة أو يوجد البدل والفدية لم تجب بكتاب وال سنة صحيحة وال إجماع
والذمة بريئة قاله أبو عمر وأوجب  ،إما بالكتاب أو بالسنة أو باإلجماع ؛ال تجب إال بهذه الوجوه

 .عباس في اآلية التي تقدمتوفيه قول ابن  ،ألنه بدل الصوم ؛اإلطعام غيره من أهل العلم
 ؛وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها

لديها  ،األم تتحمل ،فإذا انقطع الغذاء عن األم انقطع عن الولد ،ألن الحمل يتغذى من غذاء أمه
إذا خافت على ولدها واشتد  .لكن الولد يتضرر ،وال ضرر عليها ،مدة الصيام ،قدرة تتحمل المدة
صلى هللا عليه -من حنطة بمد النبي  اا مد  وتطعم مكان كل يوم مسكين   ،تفطر :عليها الصيام قال

  .من المد وهو أحوط نصف صاع بدال   :وقال العراقيون  ،وبهذا قال أهل الحجاز ،-وسلم
ابن عمر سئل عن  ،ا البن عمرإطعام خالف  قال مالك: أهل العلم يرون عليها القضاء فقط بال 
 ا وتطعم، نعم كيف؟الحامل تفطر مخافة على ولدها تقضي مكانه يوم  

  طالب: ..................

 .. فأفطر ..
  طالب: ..................

 ال ما يصح.
  طالب: ..................

 ڄ ژمر كما قال هللا عز وجل: ا البن عوأهل العلم يرون عليها القضاء فقط بال إطعام خالف  

ا ووجه االستدالل أنهم يرون أن ذلك مرض    ٦٣١البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ
حتى لو أن  ،وفيه صيانة لنفس معصومة ،يعني يعوق عن متابعة الصيام ،ضأو شبيه بالمر 

ال شيء ا  ال حرق و ا  غرق و  هعلى هلكة إما في نار أو في بحر في ا مقبال  الشخص رأى شخص  
 يألنه خاف على غيره مثل المرأة الت ؛لكن هل يطعم ،وأفطر من أجل إعانته ال شيء عليه
 يكفيه القضاء؟  ؟يلزمه أن يطعم أو ال يلزمه ،اأو مرضع   تخاف على ولدها سواء كانت حامال  
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  طالب: ..................

يعني  ،قياس يقتضيهال ،وهذا خاف على شخص من أبعد الناس ،طيب هذه خافت على ولدها
من خاف على غيره والمثال بالحامل والمرضع إذا خافت  ،من خاف على نفسه يكفيه القضاء

وضع عن المسافر شطر الصالة  -جل وعال-هللا  ،على ولديهما عليهما القضاء واإلطعام
أو ال بد  ،يعني وضع عنهما الصيام إلى غير بدل ،؟ الصيامماذاووضع عن الحامل والمرضع 

ويرون ذلك  :واإلطعام لخبر ابن عمر كما قال  ٦٣١البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ ژن القضاء لعموم م
بخالف من خافت على  ،فدخل في عموم اآلية ،مع الخوف على ولدها اضا من األمر مرض  

اآلن أهل العلم يرون عليها القضاء فقط هذا بالنسبة للحامل  .ولدها وهي المرضع فتقضي وتطعم
 ،كالم ابن عمر لما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها الهالك ،إذا خافت على ولدها
عليه -ا من حنطة بمد النبي د  ا م  تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين   :قال ،واشتد عليها الصيام

أهل العلم  :يقول مالك ،أو نصف صاع وهو األحوط ،ل الحجازكما يقول أه -الصالة والسالم
هذا بالنسبة للحامل  ،يعني اإلطعام ثبت بخبر ابن عمر والجمهور باآلية ،يرون عليها القضاء

المرضع إذا خافت على ولدها  ،مثلها المرضع إذا خافت على ولدها ،ا على ولدهاالتي تفطر خوف  
ال المرضع؟ ا  الخالف في الحامل و  :أيهما أقوى  ،لمرضعفي او والخالف فيها  ،فتقضي وتطعم

فهي أحوج  ،أما بالنسبة للحامل ال تجد من يحمله ،تجد من يرضعه ،ألنها تجد بدال   ؛المرضع
 ،ولذا الكفارة واإلطعام بالنسبة للمرضع أقوى منه بالنسبة للحامل ؛إلى الفطر من المرضع

 .خافتا على نفسيهما فال إطعام للعذر أما إذا ،لديهماواإلطعام إنما هو بالنسبة لمن خافتا على و 
أحد  ،وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم :يقول

من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه إال  :أنه كان يقول ،الفقهاء السبعة
يعني ما قضى رمضان الماضي  ،افإنه يطعم وجوب   ،حتى جاء رمضان آخر ،إن اتصل عذره

ا مكان كل يوم مثل هذا يقضي بعد رمضان الثاني ويطعم وجوب   ،حتى مر عليه رمضان آخر
  .ا من حنطة عند الجمهور عليه مع ذلك القضاء بال نزاعد  ا م  مسكين  

ما اتصل يعني  ،المسألة فيمن عليه قضاء من رمضان وأخره إلى رمضان آخر من غير عذر
لكن إذا لم  ،إذا اتصل عذره برمضان الثاني هذا معذور ما عليه شيء ،عذره برمضان الثاني

  ا.الجمهور على أنه يطعم عن كل يوم مسكين   ،يتصل العذر تمكن من القضاء فلم يقض
 :قال أبو حنيفة ،وبه قال األكثر ،وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك :يقول
إنما عليه القضاء  ،آخر عليه القضاء وال إطعام عليه ،يعني أخره إلى رمضان ،طعام عليهال إ
لكن قال ابن عبد  ،اولم يذكر إطعام    ٦٣١البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ ژألن هللا تعالى قال:  ؛فقط
وفي البخاري متى  ،نه ثبت عن ستة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف األمر باإلطعامإ :البر
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 ڇڇ ڇ چ چ ژلقول هللا تعالى:  ؛ال بأس أن يفرق  :وقال ابن عباس ؟قضاء رمضانيقضي 

وقال  ،ال يصلح حتى يبدأ برمضان :وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر  ٦٣١البقرة:  ژ
ويذكر عن أبي هريرة  ،اولم ير عليه إطعام   ،إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها :إبراهيم
 ڇ چ چ ژولم يذكر هللا تعالى اإلطعام إنما قال:  :يقول البخاري  ،وابن عباس يطعم مرسال  

فالراجح عند اإلمام البخاري عدم اإلطعام وأن عليه القضاء فقط كقول أبي   ٦٣١البقرة:  ژ ڇڇ
واألصل براءة  ،طعم مع القضاء وليس في اإلطعام نص ملز ملكن األكثر على أنه ي   ،حنيفة
 لكن من أراد أن يطعم من باب االحتياط فهذا أولى، نعم. ،الذمة

 أحسن هللا إليك.
 باب جامع قضاء الصيام

أنه سمع عائشة  ،حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
فما  ،تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان -صلى هللا عليه وسلم-زوج  النبي 

 تى يأتي شعبان.أستطيع أصومه ح
 : باب جامع قضاء الصيام -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 :ا البن التين فقالووهم الكرماني تبع   ،هو األنصاري  ،حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد
والصواب أنه يحيى بن  ،انوذهب مغلطاي فنقل عن الضياء أنه القط   ،هو يحيى بن أبي كثير

صلى هللا عليه -أنه سمع عائشة زوج النبي  ،سلمة بن عبد الرحمنسعيد األنصاري عن أبي 
 ،تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان -وسلم

فهي  -صلى هللا عليه وسلم-أو بالنبي  -صلى هللا عليه وسلم-الشغل من النبي  :قال يحيى
واستدل بهذا على أن عائشة ،ام حتى يضيق عليها الوقتوال تتفرغ للصي ،تشتغل بخدمته وحاجته

كانت ال تتطوع بشيء من الصيام ال في ست شوال وال في عشر ذي الحجة  -رضي هللا عنها-
وأن حق الزوج مقدم  ،وفيه أن القضاء ال يجب على الفور بشرط العزم ،وال عاشوراء وال غير ذلك

 على سائر الحقوق.
 أحسن هللا إليك

 اليوم الذي يشك فيهباب صيام 
حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من 

اء الثبت أنه من ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم ج ،شعبان إذا نوى به رمضان
، وهذا األمر عندنا :قال مالك ،اا بأس  وال يرون في صيامه تطوع   ،اءهضقرمضان أن عليه 

 لذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.وا
 شك فيه باب صيام اليوم الذي ي   :يقول رحمه هللا
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ألنه إذا لم يحل  ؛ويوم الشك هو يوم الثالثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهالل غيم أو قتر
فهذا ليس بشك إنما هو مقطوع به بأنه  ،ا ولم ير الهاللتر صارت السماء صحو  دونه غيم وال قَ 

ليس هذا هو اليوم الذي يشك فيه إنما اليوم الذي يشك فيه إذا حال دون رؤية  ،من شعبان
وجاء في حديث صلة عن عمار كما علقه اإلمام  ،هذا الذي يشك فيه ،الهالل غيم أو قتر

وهو  ،«- عليه وسلمصلى هللا-من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » :البخاري 
يعني يشك فيه أي  ،ألن يشك فيه ما يكون فيه أدنى شك ؛من صام يوم الشك :هلأبلغ من قو 

لو شك أي واحد من الناس في صيام هذا اليوم دخلت  ،ما يلزم أن تشك أنت ،واحد من الناس
 :خرى والرواية األ «من حدث عني بحديث َيرى أنه كذب» :يعني نظير الحديث ،في المعصية

 :بينما على الرواية األولى ،لو رآه غيرك أنه كذب ال يجوز أن تحدث بهيعني  ،هذه أشد «ي رى »
ن اليوم الذي إ :ولذا قالوا ؛إذا لم تراه أنت فاألمر فيه سعة ،ال بد أن تراه بنفسك أنه كذب ،َيرى 

  .أو اليوم المشكوك في صيامه ،يشك فيه أبلغ من يوم الشك
ك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان نهي حدثني يحيى عن مال

ن كان الظاهر التحريم ،كراهة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد » :لقول عمار ؛مذهب مالك وا 
عند الحنابلة اليوم الذي يشك فيه يعني ليلة الثالثين  «-صلى هللا عليه وسلم-عصى أبا القاسم 

وعرفنا أنه في  ،فظاهر المذهب يجب صومه ،من شعبان إن حال دونه غيم أو قتر أو سحاب
لكن المعروف في  ،ثالث روايات ،واألخرى ال يجوز صومه ،الرواية األخرى يجوز صومه

على  .ابن عمر وهو راوي الحديث عمال بصنيع ،المذهب أنه يجب صومه وهو يوم الشك حقيقة
وال قول ألحد مع قوله  ،أولى باالتباع -عليه الصالة والسالم-كل حال المرفوع الثابت عن النبي 

إذا نوى به صيام رمضان يعني  ،أنه من شعبان «شك فيهالذي ي  » :-عليه الصالة والسالم-
يوم الثالثين من شعبان  ويرون أن على من صامه على غير رؤية صام ،ا ينهون عنهاحتياط  

أنه من رمضان أن  -يعني الثقة الذي يثبت الشهر بقوله-ثم جاء الثبت  ،الذي هو يوم الشك
ألنه صامه على سبيل التردد إن كان من شعبان فهو  ؛ألنه لم يصمه بنية جازمة ؛عليه القضاء

ن كان من رمضان فهو فرضه وما  ،ن شعبانشخص صلى العشاء ونام ليلة الثالثين م ،تطوع وا 
ا من رمضان يعني إن ثبت من رمضان ال إال بعد طلوع الفجر وفي نيته أنه إن كان غد   ظاستيق

يعني إن ثبت ودخل الشهر بطريقة شرعية فأنا صائم بهذه  ،هذا ماش على الجادة ،أنه يوم شك
ثم تبين بعد  ،ادعونا من صامه على أنه يوم شك أو على أنه من شعبان تطوع   ،النية بهذا التردد

ال من شعبان ا  سواء شك و  ،أو بنية الجزم بأنه من شعبان هو صائم ،ذلك أنه صامه بنية الشك
هل تكفيه نية التردد بعد  ،لن أصوم إال إن كمل رمضان ثم طلع عليه الفجر :ال، يقول ؟الثاني

ن  ؟كيف ،ا رمضانأعلن الناس بالليل وهو نائم أن غد   ،أن جاء الثبت ال بد من الجزم بالنية وا 
 -رحمه هللا-لكن كأن شيخ اإلسالم  ،ما صح صومه ،ا إن كان من رمضان فأنا صائمغد   :قال
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وهو مأمور بالنوم بعد  ،ال يمكن أن يكلف أكثر من هذا ،يميل إلى أنه ال يكلف أكثر من هذا
تعبان  ،ثر من هذااسهر حتى تسمع الخبر وليس بمقدوره أك :لكن هل يقال له ،صالة العشاء

شيخ  ،ي يصومغن الصبح وهو في نيته إن كان من رمضان يبمن صلى العشاء إلى أن أذ   ،نام
 اإلسالم كأنه يصحح مثل هذا.

  طالب: .................
 ،ا أن يحتاطلكن عليه أيض   ،ا إال وسعهاهو ال يستطيع أن يفعل أكثر من هذا وال يكلف هللا نفس  

 عليه أن يبذل األسباب ليجزم بصيامه. ،مه أو يتقدم في انتباههإما أن يتأخر في نو 
  طالب: .................

الناس سيوقظوني قبل  :وقال ،لكن إذا ما تيسر رك ب الساعة ،عليه أن يحتاط :لكن أنا أقول نعم،
 ما أيقظوه. ،فأيقظوني أنوي وأتسحر اإن كان صيام   ،صالة الفجر

  طالب: .................
شيخ اإلسالم هذا مأخذه،  ،هو ال بد من النية الجازمة لكن يبقى أنه ال يستطيع أكثر من هذا

 نعم.
  طالب: .................

 لينوي؟
  طالب: .................

لكن يبقى أنه من حقه على أهله وذويه ومن علم  ،أما اإليجاب من غير الزم إيجاب على الغير
 بحاله. 

ا ال يرون طوع  وال يرون بصيامه ت اوال يرون أن بصيامه تطوع   :يقول ..،ألن النية ؛ا بأس   ،ا بأس 
ال على أساس أنه احتياط  ا،هو يوم الثالثين من شعبان يوم الشك يصوم متطوع   الذييعني 

ألن علة النهي منتفية ومثله إذا صادف عادة لو يصوم االثنين وصادف يوم  :لرمضان يقول
ا االثنين إذا صادف إن كان له عادة هذه يبعد كونه صامه احتياط   يوم ،الثالثين من شعبان

وجاء النهي عن تقدم رمضان  ،ألنه يوم شك ؛وعلى هذا فالمترجح تركه على أي حال ،لرمضان
وضاق عليه الوقت وما بقي إال هذا  ،اللهم إال إذا كان قضاء من رمضان سابق ،بيوم أو يومين
  .اليوم فممكن
للنهي  حمال   -يعني المدينة-وهذا األمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا  :قال مالك

ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين إال رجل كان يصوم »لحديث  ؛على تحريه من رمضان
 ا لذلك، نعم.يعني إذا كان معتاد   «ا فليصمهصوم  

 أحسن هللا إليك.
 باب جامع الصيام 
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عن أبي سلمة بن عبد  -مولى عمر بن عبيد هللا-عن أبي النضر حدثني يحيى عن مالك 
كان  :أنها قالت -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي  -رضي هللا عنها-عن عائشة  ،الرحمن

 ،ال يصوم :ويفطر حتى نقول ،ال يفطر :يصوم حتى نقول   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
استكمل صيام شهٍر قط إال رمضان وما رأيته في  -صلى هللا عليه وسلم-وما رأيت رسول هللا 

وحدثني عن مالك عن أبي الزِ ناد عن األعرج عن أبي هريرة  .ا منه في شعبانشهر أكثر صيام  
نة فإذا كان أحدكم »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه- الصيام ج 

وحدثني  .«إني صائم ،قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم ؤفإن امر  ،صائم ا فال يرفث وال يجهل
صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 

لوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسك»قال:  -هللا عليه وسلم  ،والذي نفسي بيده لخ 
كل حسنة بعشر مثالها  ،لي وأنا أجزي به إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام

وحدثني عن مالك عن عمه أبي  .«إال الصيام فهو لي وأنا أجزي به ،إلى سبعمائة ضعف
إذا دخل رمضان فت حت  :أنه قال -رضي هللا عنه-سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة 

لقت أبواب النار فدت الشياطين ،أبواب الجنة وغ    .وص 
أنه سمع أهل العلم ال يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من  وحدثني عن مالك

ا من أهل العلم يكره ذلك وال ينهى  ،ال في أوله وال في آخره ،ساعات النهار ولم أسمع أحد 
 .عنه

إنه لم  :يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان -رحمه هللا-وسمعت مالك ا  :قال يحيى
ا من أهل العل ن أهل العلم  ،ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ،م والفقه يصومهاير أحد  وا 

وأن يلِحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا  ،ويخافون بدعته ،يكرهون ذلك
لم أسمع  :سمعت مالك ا يقول :وقال يحيى .في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك

وقد  ،وصيامه حسن ،ن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعةا من أهل العلم والفقه ومأحد  
 رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.

ما ذكرت إن ا وفيه أيض   ،أن تقدم رمضان بيوم أو يومين ،فيه أكثر من حديث أنه هو يوم الشك
على كل حال كالم  .استنكره أحمد وابن معين ،صح على خالف في تصحيحه بانتصاف شعبان

  .اإلمام مالك في هذا فيه ما فيه
 باب جامع الصيام 

عن  ،حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد هللا :قال
 :أنها قالت -صلى هللا عليه وسلم-عن عائشة زوج النبي  ،أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

ليتابع ويسرد الصيام حتى  ،ال يفطر :يصوم حتى نقول -وسلم صلى هللا عليه-كان رسول هللا 
 ،ال يصوم :ويفطر حتى نقول ،-عليه الصالة والسالم-ينتهي ذلك إلى غاية القول بأنه ال يفطر 
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وما رأيت رسول  ،تطوع ا -عليه الصالة والسالم-فينتهي فطره إلى غاية يظن معها أنه ال يصوم 
لو استكمل  ،لئال يظن وجوبه ؛كمل صيام شهر قط إال رمضاناست -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
ما رأيته في شهر أكثر  ،ا في شعبانوما رأيته في شهر أكثر منه صيام   ،ظن وجوبه ا كامال  شهر  
 اصيام   (اصيام  )ومتعلق الجار والمجرور في  ،ا منه في شعبانصيام   -(رأيتــ )ثان لمفعول -

جاء التنصيص عليه بأنه شهر  ،والسبب في ذلك استغالل شهر شعبان بكثرة الصيام ،في شعبان
ولذا أثر عن كثير  ؛فهو وقت غفلة ،يعني بين رجب شهر حرام وبين رمضان ،يغفل عنه الناس

وجاء في  ،من السلف استغالل أوقات الغفالت التي يغفل فيها الناس عن التعبد يستغلونها
كان يصوم  ،«وكان يصوم شعبان كله» :عند البخاري عن عائشة الصحيح بعد هذا الحديث

جائز في  :نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال :قال ابن حجر ،شعبان كله هذا في البخاري 
صام  :إذا صام أكثر الشهر قالوا ،صام الشهر كله :كالم العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول

أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا » :ب وفي مسلمبناء على أن الحكم للغال ،الشهر كله
وبالنسبة لتفضيل وكثرة  ،على أنه أفضل األشهر الحرم وهذا محمول   ،شهر هللا المحرم «المحرم

  .الصيام في شعبان بالنسبة لغير األشهر الحرم لما عدا األشهر الحرم
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد هللا بن ذكوان عن األعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي 

نة»قال  -صلى هللا عليه وسلم-هريرة أن رسول هللا  وقاية وسترة من النار أو من  «الصيام ج 
فال »جاء في بعض الروايات  «الصيام جنة فإذا» ،المعاصي التي يستوجب صاحبها بها النار

وعلى كل حال ارتكاب المحرم  «فال يخرقها بالغيبة» :وفي رواية «جنة فال يخرقها» «يخرقها
والرفث  «ا فال يرفثفإذا كان أحدكم صائم  » ،يعرض هذه الجنة ألن يخرقها ،أثناء الصوم يعرضه

ال كالسفه ه  ال يفعل فعل الج   :أي «وال يجهل» ،الفحش في الكالم وقيل ما يتعلق بالنساء
 ،إن هذه مخففة من الثقيلة يقدر بعدها فعل يرفع به امرؤ «فإن امرؤ قاتله» ،صخبوالسخرية وال

 ائ ى ى ې ې ژقاتله يفسره المذكور كما في قوله جل وعال  «فإن قاتله امرؤ»

ن استجارك أحد   ١التوبة:  ژ أو شاتمه  ،مفاعلة بين الطرفين يعني دافعه ونازعه «قاتله»التقدير وا 
في غيره  ،مرتين «فليقل إني صائم» ،مرتين في البخاري  «صائم إني صائمفليقل إني »ساب ه 

؟ نعم على الخالف الذي ذكره إني صائم بلسانه أو بقلبه :ا هل يقولثالث   «إني صائم إني صائم»
 ،ألن الرياء ال يتطرق إليه ؛العلم إن كان رمضان والناس كلهم صيام ال مانع من أن يقوله لأه

مرة بقلبه ليرتدع هو من  ؛يقوله مرتين :ومنهم من قال ،فإنه يقوله بقلبه نفال  بخالف ما إذا كان 
  .ليردع خصمه ،لئال يكافئ هذا الذي اعتدى عليه والثانية بلسانه ؛داخله يرتدع

صلى هللا عليه -وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا 
ن  «والذي نفسي بيده» :قال -وسلم وفيه إثبات اليد هلل جل وعال على ما يليق بجالله وعظمته وا 
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 :-جل وعال-هو الذي روحي في تصرفه إال أنه حيد عن إثبات اليد هلل  :قال كثير من الشراح
ل وف فم الصائم» ل وف بضمتين وفتح الفاء خطأ «والذي نفسي بيده لخ  والمراد به تغير رائحة  ،خ 

ألنه يكون  ؛على من زعم أن الميم ال تثبت مع اإلضافة فيه رد   «مفم الصائ»الفم بسبب الصيام 
ل وف ف   فيمن األسماء الخمسة   ،والفم حيث منه حيث الميم منه بان :ولذا يقول ؛ي الصائملخ 

 ،وفي الحديث دليل على ثبوت الميم مع اإلضافة ،فعند اإلضافة تبين الميم يعني تنفصل الميم
ن قال األكثر أطيب عند هللا من ريح »تغير رائحته  «ولخلوف فم الصائم» .نها تحذفإ :وا 

إنما يذر يترك شهوته وطعامه » ،والمسك أطيب الطيب كما جاء في صحيح مسلم «المسك
وال يترك ذلك وال ينهزه ترك ذلك إال ابتغاء  -جل وعال-ا لوجه هللا مخلص   «وشرابه من أجلي

جزاء ال يقدر كغيره من  «وأنا أجزي به»رياء فيه  ألنه ال «فالصيام لي» -جل وعال-مرضاة هللا 
ذا اختص به هللا  «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إال الصيام فهو لي»األعمال  وا 

يقول ابن عبد  «وأنا أجزي به» ،واإلضافة هذه فيها مزيد تشريف لهذه الفريضة -جل وعال-
والمراد بالصوم الذي يستحق  «وأنا أجزي به الصوم لي» :كفى شرف ا للصوم قوله جل وعال :البر

وهذان الحديثان الذين  .الصوم الذي ال يخالطه ما يخدشه ،صاحبه هذا المدح وهذا االختصاص
 .اا واحد  ا جمع الحديثين وساقهما مساق  ا واحد  فرقهما اإلمام مالك ساقهما اإلمام البخاري مساق  

لك عن أبيه مالك بن أبي عامر األصبحي عن وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن ما
وهو  ،هذا موقوف على أبي هريرة عند اإلمام مالك «إذا دخل رمضان» :أبي هريرة أنه قال

بالتخفيف فت حت  «إذا دخل رمضان فتحت»ح أبو هريرة برفعه عند البخاري وغيره مرفوع صر  
وأكمله في  ةعلى هذا في رواي البخاري اقتصر .أبواب الجنة «أبواب الجنة»وبالتشديد فت حت 

إذا دخل رمضان فتحت » :لكنه في الرواية الثانية قال ،رواية أخرى تلي نفس الرواية األولى
إذا دخل » «سلسلت الشياطين»وفي رواية  «أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين

نه تسهل على إ :من يقولومنهم  ،الفتح هذا حقيقي وال مانع يمنع من الحقيقة «رمضان فت حت
بمعنى أنه يحال بين كثير  «وغلقت أبواب النار» ،العباد األعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة

وبهذا يكون  ،من العباد وبين أن يزاولوا من المنكرات والجرائم ما كانوا يزاولونه في غير رمضان
إغالق حقيقي وال يمنع  :ومنهم من يقول ،إنما يكون مؤدي إلى اإلغالق ،اإلغالق غير حقيقي

تصفيدها حقيقة قال  «الشياطين»لت وأوثقت باألصفاد سلسلت وغ   «فدتوص  »من إرادة الحقيقة 
ولعله فهم من هذا المريب أنه يريد أن يقدح  ،يعني أوجد إشكاال   ،قد استراب مريب :ابن العربي

وما معنى  ،فما هذا التصفيد ،رهنرى المعاصي في رمضان كما هي في غي :في الخبر فقال
ل فإنه ال يتعين في المعاصي والمخالفة أن تكون من ه  ذب وجَ وقد كَ  :الحديث؟ يقول ابن العربي

وقيل المراد بالشياطين  ،قد تكون من النفس األمارة وشهواتها ،وسوسة الشيطان ومن تلبيسه
  .مردة الجن صفدة «وصفدة مردة الجن» :بدليل الرواية األخرى  ،المردة فقط
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وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم ال يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من 
ه ر ا من أهل العلم يكولم أسمع أحد   :يقول ،ساعات النهار ال في أوله قبل الزوال وال في آخره بعده

وهو  ،األدلةواستحباب السواك مطلق في جميع األوقات لعموم  ،بل يستحبونه ،ذلك وال ينهى عنه
سحاق آخر النهار ،إنه المختار :وقال النووي  ،قول مالك وأبي حنيفة  ،وكرهه الشافعي وأحمد وا 

ل وف تغير الرائحةلماذا؟ ألنه يكون سبب   ،يعني بعد الزوال لكن عموم األحاديث  ،ا في إزالة الخ 
ا أن ويضعفه أيض   ،التي تتناول الصائم وغير الصائم في أول النهار وفي آخره تضعف هذا القول

لوها عن  ،إنما هو من المعدة ،الخلوف ليس من الفم وال من األسنان إنما ينبعث من المعدة لخ 
لكنه  «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي» :جاء في الخبر ،الطعام فال أثر له

  .ضعيف
ا من نه لم ير أحد  إ :ضانوسمعت مالك ا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رم :قال يحيى

 :مع أن فيها الحديث الصحيح ،ما رأى هؤالء يصومونها ،أهل العلم والفقه أهل االجتهاد يصومها
ا من أهل العلم والفقه إنه لم ير أحد   «ا من شوال كان كصيام الدهرمن صام رمضان وأتبعه ست  »

 ،هم كالصحابة وكبار التابعينيعني الذين لم يدرك ،ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ،يصومها
ن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ق برمضان  ،لحق برمضان ما ليس منهوأن ي   ،وا  وأن ي لح 

الجفاء الغلظة والفضاضة لو رأوا في ذلك رخصة  ،أهل  الجهالة والجفاء فاعل يلحق ،ما ليس منه
هللا احتاط لرمضان بأن يلحق به  ورأوهم يعملون ذلك يعني اإلمام مالك رحمه ،عند أهل العلم

ألنهم إذا أتبع رمضان بغيره تراءى  ؛الصيام ليس بشهر إنما هو أكثر من شهر :فيقال ،غيره
لكن مادام وجد الفاصل بالعيد وانتهى رمضان ورئي هالل ما  ،للجهال أن الصيام أكثر من شهر

ا كالم في مقابل نص وهو أيض   ؟هل يبقى بعد هذا مستمسك لمن يقول مثل هذا الكالم ،بعده
يعجب اإلنسان حينما يقول مالك في الصدر األول في عهد  ،صحيح صريح فال اعتبار به

لكن ال يعني أنهم  ،نه لم ير أحد من أهل العلم والفقه يصوم الستإ :السلف في القرون المفضلة
اؤه وعلته ما فخ قد يخفى عليه شيء لكن بالمجموع قد يستبعد يعني ،في الواقع ال يصومون 

 فال عبرة في قول أحد مع صحة الخبر. ،سمعتم والحديث صحيح صريح
  طالب: .................

 يعني يخفى عليه في المدينة كلها أن ما فيه أحد يصوم الست.
  طالب: .................

ن بالست لكن الناس يظهرون الصيام اآلن؟ ويخفى علينا أن الناس يتطوعو  ،ال يظهرون الصيام
ما يخفى يعني بلد كامل يخفى عليه أن  ،وبالبيض واالثنين والخميس؟ ما يخفى على أحد هذا
بالنسبة وهو أنه يريد أن يجعل الفرض  ادقيق   اأهل العلم والفضل يصومونها؟! لكن هو لحظ ملحظ  

آخر يوم  ويريد أن يحسم المادة لمن أراد لكن مع ذلك يتساهل في صيام ،ال يشرك به غيره افرض  
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أين علماؤكم يا أهل المدينة؟  :وفيه أمور عاشوراء تقدم في قول معاوية ،وفيه الجمعة ،من شعبان
ألننا ما طرقنا هذا  ؛ستغرب هذا الكالمأين علماؤكم يا أهل المدينة؟ يعني قد يكون عندنا م  

 ،ا مثلما نقرأ البخاري لكن عند المالكية يقرؤون هذ ،الكتاب وال أخذنا عليه وال سمعنا فقه المالكية
لكن  ؟يصير ماذاألنهم يقلدون اإلمام مالك ومشوا عليه وال ست وال شيء  ؛ما فيه أدنى مشكلة

من صام رمضان وأتبعه » :-عليه الصالة والسالم-لقوله  عندنا الذي توارثنا هذا األمر امتثاال  
يعني ال شك أن إساغة مثل هذا  ،يصعب علينا أن نستسيغ مثل هذا الكالم «ا من شوالست  

وقد صح فيه  ،والناس يفعلونه من غير نكير ،الكالم فيها صعوبة بالنسبة لمن اعتاد هذا األمر
فإنما كره صيامها  :ثم بعد ذلك قال مطرف ،ما رأى أحد من أهل العلم والفقه يصومها :الخبر
من » :مالك ا لم يبلغه الحديث إن :وقيل ،فأما من صامها رغبة لما جاء فيها فال كراهة ،لذلك

أو وجد العمل على  ،أو لم يثبت عنده «ا من شوال كان كصيام الدهرصام رمضان وأتبعه ست  
  .ألن من أصوله عمل أهل المدينة ؛خالفه

ا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن لم أسمع أحد   :سمعت مالك ا يقول :وقال يحيى
صلى هللا عليه -كان » :لحديث ابن مسعود ؛أي مستحب ،حسنوصيامه  ،صيام يوم الجمعة

لكن  ،رواه الترمذي وحسنه «يصوم ثالثة أيام من كل شهر وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة -وسلم
صمت » :ألنه أمر جويرية أم المؤمنين لما صامت يوم الجمعة ؛ال يظن به أنه يفرد يوم الجمعة

وقد رأيت بعض أهل  «فأفطري »قال  ،ال :قالت «ا؟تصومين غد» :قال ،ال :قالت «باألمس؟
 ،يتحرى صيام الجمعة ،كان يتحراه -يعني أظنه-وأ راه  ،إنه محمد بن المنكدر يصومه :العلم قيل

وفي  ،وعن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ،وقد ثبت النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام
ال يصوم أحدكم يوم الجمعة إال أن يصوم قبله » :االصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة مرفوع  

 ولذا ذهب الجمهور إلى كراهة إفراده. ؛«ا أو بعدهيوم  
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


